
 

MŁODSZY KIEROWNIK ROBÓT W  
BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM 

Miejsce pracy: Ożarów, świętokrzyskie 

 
 

  
 

Opis stanowiska: 
 Udział w dokonywaniu wycen i kosztorysów w budownictwie przemysłowym  

 Udział w negocjacjach z Klientami 

 Opracowywanie wymaganej dokumentacji realizacji projektu, w tym harmonogramu i budżetu 

 Nauka organizacji i bezpośredniego nadzoru nad wykonawstwem prac zgodnie z harmonogramem i budżetem 

 Udział w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji projektu 

 Uczestniczenie w rozliczaniu końcowym projektów oraz opracowywaniu dokumentacji poprojektowej 

Wymagania 
 Wykształcenie wyższe techniczne (budowlane lub pokrewne) lub student ostatniego roku studiów 

 Chęć rozwoju w branży obmurzy ogniotrwałych 

 Mile widziana praktyka przy realizacji projektów technicznych 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 Dobra znajomość Excel, Word, PowerPoint 

 Gotowość do delegacji (delegacje okresowe krajowe i zagraniczne) 

 Chęć zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie: praktycznej umiejętności wyceny i kosztorysowania prac 
budowlano-montażowych, tworzenia harmonogramu projektu, prowadzenia i bezpośredniego nadzorowania prac 
(pracownicy/podwykonawcy), budowania kontaktów z partnerami biznesowymi (klienci, dostawcy, podwykonawcy) 

Oferujemy: 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w systemie jednozmianowym 

 Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach 

 Atrakcyjne wynagrodzenie wzbogacone pakietem benefitów pozapłacowych (dofinansowanie urlopu, aktywności 
sportowej i kulturalnej, dodatek na święta) 

 Prywatna opieka medyczna Medicover, preferencyjne warunki ubezpieczenia 

 Dodatkowe dofinasowanie wyjazdów wakacyjnych oraz kolonii i obozów dla dzieci 

 Dofinansowanie kursów i szkoleń 

 Dofinansowanie dalszej nauki 

 Wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania CV (zawierające klauzulę zezwalającą na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacji) pod adres mailowy rekrutacja.is-polska@bilfinger.com 

 

Więcej informacji o rekrutacji i firmie pod numerem telefonu 22 34 09 234 - Olga Mizeracka oraz 

691 360 603 - Piotr Kalinowski oraz na stronie www.is-polska.bilfinger.com 

Bilfinger Industrial Services 

Polska Sp. z o.o. jest dostawcą 

usług kompleksowego 

utrzymania ruchu, remontów, 

projektów inwestycyjnych 

i modernizacyjnych.. 

 

Nasze usługi realizujemy 

w branżach:  mechanicznej, 

elektrycznej i AKPIA, obmurzy 

ogniotrwałych, izolacji 

termicznych, rusztowań i usług 

diagnostycznych. 

 

Jesteśmy częścią 

międzynarodowej Grupy 

Bilfinger.  

_________ 
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03 – 309  Warszawa  
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